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131! REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
Aos dez dias do mês de abril de 2013, às 16 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo
(NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes:
Professor Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Professor Aureo Silva de Oliveira, Vice
Coordenador, Professora Roberta A. Bruschi Gonçalves, representante do Mestrado e a Pós-Graduanda
Karla Silva Santos, representante discente; estiveram presentes, como convidados, os Profs. Hans Raj Gheyi
e Tales Miler Soares. A reunião foi iniciada pelo Coordenador seguindo a pauta anteriormente divulgada. :to
Informes: o Coordenador do PPGEA iniciou a 13ª Reunião Ordinária apresentando dando as boas-vindas ~j

Pós-Graduanda Karla Silva Santos, ressaltando a importância da representação no acompanhamento da
gestão do programa; continuou recordando a data limite de submissão dos projetos de pesquisa para
bolsas FAPESB pelos discentes que naquele instante estavam entregando a documentação na citada
fundação; em seguida comunica que o discente José Guimarães da Silva Neto apresentou solicitação de
desligamento do PPGEA por razões de ordem pessoal; comunicou o recebimento de documentação e
solicitação de candidato externo (Moçambique), Sr. Bartolomeu Tangune, pretendendo ingressar no PPGEA
no próximo semestre; nesse ponto, discutiu-se com os presentes a importância de discentes do exterior
para o programa e os procedimentos necessários, mas que o Colegiado deve discutir o mais rápido a
possível abertura de processo seletivo para 2013-2; comunicou o recebimento de solicitação de
trancamento de disciplinas dos discentes Nara Tosta Santos e Lucio Aderito dos Anjos Veimrober Junior;
nesse caso, os documentos serão enviados ao Orientador para análise e emissão de parecer; na
oportunidade, o Coordenador registra que o discente Lucio não tem comparecido assiduamente às aulas
durante a semana; continuando, destacou-se a divulgação do Edital Universal 2013 do CNPq e sua
importância para o financiamento das pesquisas de mestrado e doutorado, tendo enviado para todos os
docentes a comunicação sobre o edital e solicitado o empenho para que submetam propostas; o Prof.
Aureo fez destaque a essa oportunidade, reiterando todo o apoio do PPGEA aos demais no sentido de
colaborar com as propostas e projetos. 2. Composição do colegiado e representação discente: nesse ponto
reiteraram-se as boas-vindas à representante Karla Santos e faz leitura do regimento que trata
especificamente sobre a composição e escolha da representação. 3. Editais FAPESB 2013: relatou-se os
Editais para Infraestrutura (EditaI10/2013) e Apoio a Programas de Pós-Graduação (Edital 004/2013); após
esclarecimentos do Prof. Tales Miler sobre o primeiro edital, houve discussão e manifestação dos demais
com sugestão do Prof. Hans para aquisição de equipamento IRGA com argumentação sobre a sua
importância, porém, uma vez esclarecida a estimativa de valor, continuou a discussão da conveniência de
um maior número de equipamentos para funcionamento razoável dos laboratórios, visto a perspectiva
positiva de construção das novas instalações para o PPGEA; uma vez mencionado o Edital Pró-
equipamentos da CAPES 2013, Prof. Aureo fez a ressalva de entendimento da possibilidade de maior
participação e atendimento do PPGEA, sendo essa a leitura decorrente da composição da proposta anterlo-
(2012) que pouco contemplou o PPGEA; após discussão ficou aprovado que o projeto para o EditaI10/201~
ficará sob a responsabilidade do Prof. Tales Miler que irá buscar atender um maior número possível de
equipamentos específicos para laboratórios; no entanto, do total previsto, poderá ser proposto no projeto
até 20% para custeio; quanto ao Edital 004/2013, que será submetido pela Coordenação, os recursos serão
destinados em sua maioria para custeio, com itens para apoio ao desenvolvimento e manutenção das
estruturas de pesquisa; uma vez definido e aprovado o Prof. Tales Miler Soares para elaboração di!
proposta ao Edital 10/2013 (Programa Infraestrutura de Pesquisa), o mesmo foi indicado e aprova(j~u!Q.C
unanimidade para Coordenar a Linha de Pesquisa "Manejo de culturas irrigadas e fertirrigação" do PPsIt.~;
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para o Edital 004/2013 da FASPESB(Apoio a Programas de Pós-Graduação), ficou deliberada a Coordenação
sob a responsabilidade do Prof. Vital Pedro da Silva Paz com a total anuência à solicitação e
comprometimento com a proposta a ser submetida e ao orçamento correspondente. 4. Bolsas de
pesquisa: esse ponto foi mencionado e, portanto, atendido no relato do prazo de submissão dos projetos
de bolsas FAPESBpelos discentes, destacando que o discente lúcio Aderito dos Anjos Veimrober Junior não
apresentou proposta de projeto de pesquisa para bolsa FAPESB, sendo substituído pela discente Maria
Augusta Amorim Bione. 5. O que ocorrer: o Coordenador comunicou que convocará extraordinariamente o
colegiado para reunião no próximo dia 16 de abril para apreciação dos pontos a) solicitação de
trancamento de matrículas dos discentes e b) solicitação de carta de aceitação para pleito de candidato
estrangeiro; O prof. Aureo destaca o apoio para as propostas de projetos ao Edital Universal e propôs a
formação de uma comissão para levar ao Magnífico Reitor a proposta de uma base avançada de pesquisa
no Semiárido, enumerando as vantagens e grande importância para o desenvolvimento das pesquisas do
PPGEAe outras áreas de conhecimento da UFRB. A reunião foi finalizada e para constar, eu, Vital Pedro da
Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste
Colegiado e convidados presentes na referida reunião.

(JAAl~~n
~ sJNa.., ~~.

~~ ~tr<-' Q ~.~',0" ~a~4V
64 ,__)+ti(['~O-- J.~\...-~11:::7'-..-/
55 y

4.3

49
50
51
52
53
54
55
56
57

59
60
61

66

Rua Rui Barbosa, 710 - Campus Universitário
CEP4438,0-000 - Cruz das Almas - BA
www.ufrb.edu.br /pgea

Secretaria - Fone/Fax: (75) 3621-3120
Coordenação - Fone: (75) 3621-2798

Email: ccaab.cppgea@ufrb.edu.br


